
 
 2022 __ יולי           

          לכבוד

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ., 

יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט במכון    –  2022/71מס'  פנייה למאגר מציעים   הנדון:  רישום למאגר 
 ועדכון מועדיםמענה לשאלות הבהרה  –וינגייט 

"(, מבקש להשיב לשאלות הבהרה שנשאלו על  המכון המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
 , והכל כמפורט להלן:  וכן לעדכן מועדים "(המכרזשבנדון )" בהליךידי מי מהמשתתפים 

 מענה שאלה  סעיף הפנייה  'מס

הזמנה    .1
להיכלל  
 במאגר

הצעות   2 להגשת  האחרון  ליום  בהליך  המועד  עד  14.07.2022ידחה   ,
 . 12:00השעה 

הקניין   )קניין רוחני(  10 חוזה   .2 סעיף  את  לעדכן  מתבקש 
הרלוונטיות   בהתקשרויות  הרוחני 

שירותי   ניתוחי  למתן  בתחום  יועץ 
  EMGניתוחי    ,D3בטכנולוגיות    תנועה

בספורט   כוח  בפלטות  ושימוש 
 . ההישגי

רוחני   קניין  סעיף 
הרלוונטיות   בהתקשרויות 

שירותי   בתחום  למתן  יועץ 
תנועה בטכנולוגיות    ניתוחי 

D3,    ניתוחיEMG    ושימוש
בספורט   כוח  בפלטות 

   –כדלקמן  , יתעדכןההישגי

 קניין רוחני  . 10 "

יהיה   10.1 צד  כל 
הזכויות   כל  של  הבעלים 
בפיתוח עצמאי שלו, וכן כל  
הזכויות   כל  על  ישמור  צד 
שלו,   הקיים  הרוחני  בקניין 
גם   בו,  מהאמור  חלק  ובכל 
אם נעשה בו שימוש כלשהו  
השירותים,   מתן  במסגרת 
כל   תהיינה  לא  השני  ולצד 
 זכויות בקניין רוחני כאמור.  

הזכויות,   10.2 כל 
רוח  קניין  בקשר  בפיתוח  ני 

זכויות   כל  או  לטכנולוגיה 
קניין רוחני אחרות שייווצרו  
השירותים   מתן  במסגרת 
מבוססות   או  כוללות  ואינן 
של   קיים  רוחני  קניין  על 

בבעלות יהיו    ו המכון 
 .  יועץהבלעדית של ה 



מעניק למכון    יועץה 10.3
מתן   לתקופת  שימוש  זכות 
בלעדית,   לא  השירותים, 
ו/או   להעברה  ניתנת  שאינה 

המחאה,  הס ו/או  בה 
הקניין   בזכויות  לשימוש 
ובכללו   הקיים  הרוחני 
פיתוח   ו/או  בטכנולוגיה 
קניין רוחני, אך ורק במידה  
מילוי   לצורך  הנחוצה 
ומימוש   התחייבויותיו 
זה.   הסכם  תחת  זכויותיו 
במפורש   נאמר  אם  למעט 
לא   צד  זה,  בהסכם  אחרת 
יהיה רשאי להשתמש בקניין  
הרוחני של הצד האחר, ללא  

מפורשת  ק הסכמה  בלת 
אותו   מאת  ובכתב  מראש 

 צד. 

מסכים   10.4 המכון 
ה כלפי  שלא    יועץומתחייב 

לשכפל   שלא  ו/או  להעתיק 
את   ו/או  הטכנולוגיה  את 
תחת   הרוחני  הקניין  פיתוח 
למען   )למעט,  זה  הסכם 
עצמאי   פיתוח  הטוב,  הסדר 
חלק   כל  או  המכון(,  של 
מהם, שלא לעשות כל עבודה  
כל   או  האמור,  של  נגזרת 

 חלק מהם. 

מתבקש להבהיר מה סכום ערבות   .א )ערבות(  6 חוזה    .3
 הביצוע.  

מתבקש לעדכן את נוסח הערבות   .ב
רק  לממשה  יהיה  שניתן  כך 

 בהינתן פסק דין חלוט. 

הביצוע   .א ערבות  סכום 
הצורך  )  יקבע במידת 

ערבות שתידרש    ( וככל 
הפנייה   במסגרת 

  הזמנת או    הפרטנית
 . יועץשתונפק ל  העבודה 

 הבקשה נדחית.  .ב

 

חובה  מתבקש   )ביטוח(  8 חוזה   .4 יש  האם  להבהיר 
להגיש אישורי ביטוח חתומים על ידי  

 המבטח בשלב הגשת ההצעה.

בשלב הגשת הצעה אין צורך  
את   הביטוח    אישורילצרף 

 ח. על ידי המבט  מיםחתו

את   להעביר  יידרש  היועץ 
על   חתומים  הביטוח  אישור 
זכייה   לאחר  מבטח  ידי 
כתנאי   או  פרטנית  בפניה 

 להנפקת הזמנת עבודה.  

 .ציעים לצרף מסמך זה להצעתם, כשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע במקום המיועד לכךעל המ

 

 בכבוד רב, 

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו

 ______________________ 

 חתימת המציע            


